Kenneth Kristensen
Kirkegaards Gartnerservice
Julius Kajus vej 10, 8400 Ebeltoft
CVR:35740813
Lystrup d. 5. oktober 2019
Aftale om glatførebekæmpelse med Grundejerforeningen Rønnehaven
Grundejerforeningen Rønnehaven indgår hermed aftale med entreprenør Kirkegaards
Gartnerservice om glatførebekæmpelse på foreningens område.
1. Område:
Stamvej og 9 stikveje (kørebaner) samt stien øst for Rønnehaven fra nr. 55 og ned til
stisammenfletningen på det grønne område jf. vedhæftede kort.
2. Snerydning og saltning:
Rønnehaven skal betragtes som en Klasse-3 vej i Århus Kommunes klassificeringssystem. Det er boligveje og mindre veje med mindre end 100 bilister i spidstimebelastning.
Rydning og saltning udføres derfor således:
2.1. Snerydning:
Snerydning kan foretages alle ugens dage mellem kl. 7.00 og 16.00. Snerydning igangsættes fortrinsvis i det omfang indsatsen på vintervejklasse 1. og 2. er afsluttet.
Det tilføjes fra Grundejerforeningens side, at der ikke skal ske rydning af sne medmindre snefaldet er så kraftigt, at det lægger hindringer i vejen for fremkommeligheden.
2.2. Saltning:
Saltning igangsættes når glatføre er konstateret og fortrinsvis i det omfang indsatsen på
vintervejklasse 1. og 2. er afsluttet. Saltning kan igangsættes på alle ugens dage i tidsrummet mellem kl. 7.00 til 16.00.
3. Definition:
Grundejerforeningens forventning til omfanget af rydning i en normalvinter svarer til
Aarhus Kommunes forventning, som fremgår af Aarhus Kommunes hjemmeside, hvor
der står som følger:
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"2.2 Normalvinter
Normalvinter er et begreb der anvendes når man ser på et gennemsnit at de sidste
10 vintersæsoner. Hvis der er tale om en normalvinter vil der være følgende antal
udkald på de forskellige veje og stier: (2017 tal, justeres løbende)"
Udkald til saltning
Klasse I veje
Klasse II veje
Klasse III veje
Klasse IV veje
Klasse II stier
Klasse III stier

Timer til snerydning pr. 100
km
170
120
40
0
100
60

90
60
2
0
60
40

Stien mellem Bjørnholt og Rønnehaven, med rødt på kortet, ryddes og saltes som en
klasse 3 vej, og ikke som en klasse 3 sti.
4. Priser:
Ydelsen afregnes efter entreprenørens gældende priser for saltning og snerydning jf.
bilag. Faktura kan sendes pr. e-mail til finans@ronnehaven.dk.
5. Gyldighed:
Denne aftale er gyldig fra 1. november 2019 til den opsiges af én af parterne pr. 1. november.
Lystrup, 3. oktober 2019

Ebeltoft,

Henning Nørgaard
Formand
Grundejerforeningen Rønnehaven

Kenneth Kristensen
Kirkegaards Gartnerservice

Bilag:
1. Kort over området.
2. Prisliste fra Kirkegaards Gartnerservice.
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Prisliste:

Tilbud vedrørende vinterbekæmpelse ved grundejerforeningen Rønnehaven, 8520 Lystrup
Vintertjeneste sæson 2018/2019
Vinterbekæmpelsen udføres som en pris pr. gang.





Saltning af stamvej
Saltning af 9 stikveje
Saltning af stien øst for Rønnehaven fra nr. 55 og ned til stisammenfletningen på det
grønne område

Pris pr. gang





kr. 700,00

Snerydning af stamvej
Snerydning af 9 stikveje
Snerydning af stien øst for Rønnehaven fra nr. 55 og ned til stisammenfletningen på
det grønne område

Pris pr. gang

kr. 825,00

Vinterpriserne er ekskl. moms
Saltning udføres senest kl. 07 alle dage.
Snerydning udføres efter behov.
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